HJÆLP VENNERNE MED EN FILM:

Optag alt hvad du
gør på skærmen
D

u kender det. Du er ved
at forklare en smart
funktion på pc’en til
en ven, og alt imens du ivrigt fortæller, ser du, at han
langsomt lukker
ned for sin indre
Med BB FlashBack
harddisk og bliver
lang i blikket.
Express kan du lave
Eller du prøver
film, som viser andre,
telefonisk at forklare et familiemedhvordan man klarer
lem, hvordan de
indviklede og svære
redder deres virusinﬁcerede pc, og
indstillinger på pc’en,
føler dig pludselig
fx en pædagogisk
som en folkeskolelærer, der forklarer
Word-demo eller en
svære matematiske
sjov præsentation.
ligninger.
Det kunne også
være, at du skal
fremlægge noget på et møde
og samtidig vise det på
pc’en. Men pc’en virker ikke,
og det får folk til at tænke
SÅDAN!
på alt andet end lige netop
det, du ville vise.
Du kan optage, hvad du gør
på din skærm og endda tilføje dine egne kommentarer
til optagelsen. De små film
kan fx sendes via e-mail.
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LIGGER PÅ K- CD 1

BB FlashBack
Express
ligger under
K-programmer
SYS T EMK R AV

Windows 98, Me,
2000 eller XP
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FlashBack hjælper dig
Ja, overdrivelse fremmer forståelsen, men det er altid
nemmere at forklare sig, når
man har lyd og levende billeder til rådighed.
Det får du med BB FlashBack Express, som optager
alt det, du foretager dig på
din pc-skærm.
Du kan vælge, om du vil
optage hele skærmen eller
kun et udsnit. Du kan også
via en mikron fortælle, hvad
du laver på din optagelse.
Det færdige produkt kan
gemmes og fx vises i Windows Media Player. Dine
ﬁlm kan også sendes som
en vedhæftet ﬁl i en mail.
BB FlashBack Express koster

over 200 kroner, men som læser af Komputer for alle får
du det helt gratis.
Det kan du bruge det til
I det følgende gennemgår vi
en række situationer og giver gode ideer til, hvad det
er, du eller måske snarere
dine venner kan bruge BB
FlashBack Express til:
• Indstillinger i XP er ikke
altid lige nemme at huske.
Men med en ﬁlm kan du let
vise svære ting, fx systemgendannelse eller indstilling af skærmopløsningen.
• Hvordan er det nu lige,
man gør det? Vi har programmer, som ikke anvendes hver dag, og så kan det
være svært at huske brugen
af dem. Lav en ﬁlm til dig
selv, der viser fx oprettelse
af en kontaktgruppe i Outlook Express, eller hvordan
man brænder en musik-cd i
Windows Media Player.
• Opsætning af programmer, internetforbindelser og
indtastninger af koder er typisk noget, mange beder om
hjælp til. En ﬁlm kan hjælpe,
næste gang det hele driller
dig eller er ødelagt.
• Du skal på et møde vise
en smart ting på computeren, fremlægge et budget eller bare illustrere et forslag.
Roder man med pc’en bliver
fokus ofte taget fra det, man
vil vise eller sige – specielt
når maskinen driller.
Der er mange andre anvendelsesmuligheder med
BB FlashBack Express.
Programmet kræver, at du
registrerer dig med navn og
e-mail for at få den fulde
version. God fornøjelse.

Få rabat på
BB FlashBack
BB FlashBack Express’
professionelle storebror
hedder BB FlashBack.
Det har flere redigeringsmuligheder samt
muligheder for at lave
egen tekst, bruge egne
billeder, avancerede
lydeffekter samt eksportmulighed til bl.a.
PowerPoint. Du sparer
235 kroner på BB FlashBack og får programmet
til cirka 950 kroner.
www.bbsoftware.
co.uk/Home.aspx
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Når du trykker på venstre
museknap, mens BB FlashBack Express optager, vises det med en rød cirkel
i den færdige film.
I tidslinjen foroven kan
du vælge at stoppe filmen under afspilningen
og se på et billede.
Du kan også vælge kun at
optage det aktive vindue og
ikke hele skærmen.

Programmet optager det,
du foretager dig på din pc.

BB FlashBack Expr ess

Sådan optager du
Den vigtigste funktion i BB FlashBack Express er selve optagefunktionen. Du kan
vælge at optage hele skærmen eller kun en del af den. Vi viser dig, hvordan du gør.

Optag en film
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Vinduet Record 2 åbner. I File name 3
navngiver du din film.
Whole screen 4 er valgt.
Klik på Record 5 og start.
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Åbn BB FlashBack Express, og klik på
Record a new movie 1 i velkomstvinduet.
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Af Sten Brøgger

Nu vises en lille lilla
styrebjælke i venstre
hjørne på din skærm. Alt,
hvad du foretager dig på
skærmen, bliver nu optaget. Ønsker du at holde en
pause, klikker du på pauseknappen 6 . Når du er færdig, stoppes optagelsen på
den røde stopknap 7 .
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Se din film

1

Når du afslutter din optagelse, åbnes et pop-up-vindue 1 . Klik på knappen Yes 2 for at se din film. Hvis
du fremover ikke vil spørges, om du vil se din film, så sæt
et flueben i firkanten ved Don’t show this window again
3 . Hvis du gør det, bliver filmen automatisk afspillet efter
hver optagelse.
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Filmen vil nu blive afspillet i BB FlashBack
Express Player 4 .
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Gem din film
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Når du er tilfreds med din film, klikker du på File
og vælger i menuen Export to Avi ... 2 .
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I rullemenuen Gem i 5 kan du vælge placering og
derefter give filmen et navn 6 . Klik på Gem 7 .
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For at gemme filmen i
den bedst mulige
kvalitet skal du
vælge Full frame
rate 3 . Hvis du
derimod vil have
så lille en fil som
muligt – fx hvis
den skal sendes
som e-mail –
skal du gemme i
1⁄4 frame rate 4 .
Klik derefter på
Export.
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Vælg formatet Microsoft Windows Media
Video 9 8 i vinduet Choose
AVI Codec.
Klik derefter på
knappen OK 9 .
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Sådan deler du dine færdige film
Gem på cd: Når du er færdig med
din film, kan du brænde den på
en cd. Det kræver, at du har cdbrænder og et cd-brænder-program.
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Gem på USB-nøgle: Din præsentation er færdig. Læg filmen på
din USB-nøgle, og tag den med
på kontoret eller brug den hos vennerne.

Send på e-mail: Hurtig hjælp
kræver, at du gemmer filmen i
mindste AVI-format. Så kan den
sendes pr. e-mail som vedhæftet fil.

BB FlashBack Expr ess

Optag en kommentar
Det hjælper at fortælle modtageren om det, du foretager dig
på skærmen. Tilslut din mikrofon, og bemærk, at kommentarer skal indtales, samtidig med at du optager fra skærmen.
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Klik på
Sound …
1 i Recordmenuen.
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Nu åbnes Options-vinduet på fanebladet Sound. For
at indtale et kommentarspor skal du klikke på Microphone 2 . Indstil evt. styrken på den indtalte lyd på skydebaren 3 . Klik derefter på knappen Record. Når du starter
filmen, vil mikrofonen optage, hvad du siger.

Vigtige indstillinger
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Klik på knappen
Options ... 1 .
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Klik på fanebladet Display 2 . Du får din færdige film
til at fylde mindre, hvis du fjerner de to flueben i felterne Switch off Windows graphic effects 3 og Set plain
desktop wallpaper 4 .
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Klik på fanebladet Record Mode 5 , og vælg GDI mode 6 . GDI mode er den mest sikre optageform, uanset
hvilken computer du har. Klik nu på knappen Record 7
for at afslutte.
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